TILMELDING TIL ÅRETS USK-TUR

TAG MED USK TIL

VIGSØ ’21

VIGSØ ’21
Fredag d. 17. til søndag d. 19. sep. 2021.
Pris: 495 kr.
Der åbnes for tilmelding
onsdag d. 18. august kl. 19:00.
Max 300 deltagere.
Kun for 8.og 9. klasse. Først til mølle!
Tilmelding og betaling på
WWW.USK.DK

Navn:
Elevnr. el. fødselsdato.:
Elev-mobil:

Fakta

Forældre-mobil:

Tidspunkt: 17. til 19. sept. 2021.

Medicin/allergi mm.:

Pris: 495 kr.
Aldersgrænse: Kun for elever i 8. og 9.
klasse.
Tilmelding: Fra 18. aug. kl. 19:00.
Max 300 deltagere – først til mølle!

Egen underskrift

Forældreunderskrift

AFBUD: MELDER DU AFBUD TIL TUREN, SKAL DU
REGNE MED AT DET FORFALDNE BELØB ER TABT.

Tilmelding på www.usk.dk
Kongevejen 61
7430 Ikast
Tlf. 99 60 48 80
www.usk.dk

VIGSØ TRÆF ’21

Til Vigsø træf samles i år ca. 1.000 unge fra
flere Midt- og Vestjyske kommuner til en weekend i Vigsø Feriecenter. I bor i hytter og står
selv for madlavning, oprydning og rengøring.
Aktiviteter
I løbet af weekenden er det muligt at deltage
i en lang række aktiviteter, fx. kæmpe diskofest, badeland, indspil en sang, segway, sumo,
kæmpe boksning, bokart, lasergame, skydning, ATV, skumfest, bokarts og meget meget
mere.
Hytter
Hvis I er 6-8 af samme køn, kan I ønske
at bo i hytte sammen. Mindre grupper kan også ønske
at bo sammen, men
så skal I måske dele
hytte med nogle fra
en anden klasse eller skole.
Voksne
På turen er der voksne fra Ungdomsskolen,
som har tilsyn og kontakt til alle unge og hytter. Hvis du har bekymringer eller spørgsmål,
kan du trygt henvende dig til alle voksne.

Du skal efterleve Ungdomsskolens
simple rejseregler:
• Opfør dig civiliseret
• Ryd op efter dig selv
• Ingen alkohol og tobak
• Ingen energidrik

Program:
Fredag d. 17. september:
Der kører bus fra alle Ungdomsskolens afdelinger
i Ikast-Brande kommune ca. kl. 16. Deltagerbrev
og opsamlingsplan bliver lagt på www.usk.dk.
Hvis du har tilmeldt dig, får du en SMS med et
link, når det er klar.
Der er allerede gang i badelandet, når vi ankommer fredag aften. Her er der også god tid til at
pakke ud, lave mad og besøge venner og veninder i de andre hytter.
Lørdag d. 18. september:
Aktivitetsgaden med et utal af sjove aktiviteter
samt badeland er åben. Har du lyst til en tur
til stranden, er det også en mulighed. Sidst på
eftermiddagen er der skumfest – glæd dig! Der
skal selvfølgelig hygges i hytterne, laves mad og
måske også ryddes en smule op. Om aftenen er
der fest med diskotek for alle 1.000 unge.
Søndag d. 19. september:
Oprydning og afrejse ca. kl. 10:30. Forventet
hjemkomst mellem kl. 12 og kl. 13. Du er nok en
smule træt.

Turleder
Rasmus Pagter Conradsen
Tlf.: 51 72 18 38
Email: rpc@usk.dk

